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Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
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NO HI ASSISTEIXEN:
Sra. Margalida Horrach Beltrán

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

TRESORER ACCIDENTAL:
Sr. Miquel Batle Vallori

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia
28  de  juny  de  2018,  es  reuneix
l’Ajuntament  en  ple,  en  primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la  sessió
ordinària  sota  la  Presidència  del  Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen  l’interventor,  Sr.
Antoni  Cànaves  Reynés,  i  el  tresorer
accidental, Sr. Miquel Batle Vallori.



Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 21 DE
MAIG I 31 DE MAIG DE 2018

El  Sr.  Batle  demana als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  les  actes
esmentades.

Seguidament se sotmet a votació ordinària l’aprovació de les actes de data 21 i 31 de
maig de 2018, que s’aproven per unanimitat dels regidors presents (20).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 814 AL 965 DE
2018

 
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 814 al 965 de 2018.

Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.

3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS MUNICIPALS CONTRÀRIES A LES
OBJECCIONS EFECTUADES DE CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART.
218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA D'HISENDES LOCALS

Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 890/2018 i 964/2018 de l'Ajuntament,
15/2018  de  Toninaina  i  11/2018  de  l'Escola  Municipal  de  Música  Antoni  Torrandell,
contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l'art. 218 del
Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, de 19 de febrer de 2018, que
transcrites textualment diuen:

"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 28 de juny de 2018 de les
Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades

L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals,  amb la  nova redacció donada per
l'article 2 de la  Llei  27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració local, estableix:

El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por
el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un re-
sumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe
atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscali -
zadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que
fiscalice.
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Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden
del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo  de
su actuación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad
Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la ma-
teria de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resolucio-
nes y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principa-
les anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá
acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación lo-
cal.

Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per ser incloses en l'ordre del dia.

AJUNTAMENT 

Número Decret Data Observació Documentació
2018000890 28/05/2018 Factures (3 pàgines)
2018000964 13/06/2018 Factures (3 pàgines)

TONINAINA

Número de
Resolució 

Data Observació Documentació

15/2018 01/06/2018 Factures (1 pàgina)

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ANTONI TORRANDELL

Número de
Resolució 

Data Observació Documentació

11/2018 13/06/2018 Factures (1 pàgina)

"

El Sr. Torres exposa que no entraran a debats de passats plenaris, que el temps està
donant la raó de que no serveixen per res, i obvien que la situació és la que és i que
evidentment després de tres anys de gestió queda palès quina és la manera de governar
d'uns i quina és la manera de governar dels altres.

Li contesta el Sr. Batle que queda un any encara de legislatura i ells diuen lo mateix que
varen dir des del plenari del mes de maig de l'any 2016, en què aquesta qüestió la volen
resoldre durant tota aquesta legislatura i quan acabi aquesta legislatura podran fer balanç
de la feina que han fet els uns i de la feina que han fet els altres.

Una vegada debatut aquest punt, els regidors se’n donen per assabentats.

2



4. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'HISENDA  PER  APROVAR  LA
MODIFICACIÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  DE  L'ESCOLA  D'EDUCACIÓ  INFANTIL
MUNICIPAL

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar la
modificació del preu públic de l'escola d'educació infantil municipal, de data 21 de juny de
2018, que transcrit textualment diu:

"En data 23 de maig de 2018 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article
133 de la Llei  39/2015 de 1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un
termini de quinze dies la proposta per la modificació de l'ordenança reguladora dels preus
públics per la prestació de serveis i realització d'activitats a les escoles d'educació infantil
municipals,  publicant-se  en  la  pàgina  web  municipal  en  data  23  de  maig  de  2018  i
finalitzant el termini d'exposició en data 13 de juny de 2018;

Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà o organització representativa
hagin manifestat la seva opinió en relació amb la modificació de l'Ordenança reguladora
per  la  prestació  de  serveis  i  realització  d'activitats  a  les  escoles  d'educació  infantil
municipals;

Aquesta corporació considera adient que l'Ajuntament d'Inca procedeixi a la modificació
del preu públic que regula la prestació de serveis i realització d'activitats a les escoles
d'educació infantil municipals, la qual té entre els seus objectius; l'adaptació de les tarifes
a l'evolució de l'IPC des de la darrera modificació, que cal situar en un 3 % (des del mes
de maig de 2013 al mes de maig de 2018), la modificació del preu de la tarifa de menjador
atès la finalització del contracte de serveis de l'empresa que tenia la gestió de la cuina del
centre educatiu municipal i l'establiment de noves bonificacions als efectes de afavorir a
les famílies més necessitades;

Vist l'expedient que es tramita per a la modificació del preu públic que regula la prestació
de serveis i realització d'activitats a les escoles d'educació infantil municipals;

Vista la memòria economicofinancera que consta a l'expedient, de la qual es dedueix que
el preu públic no cobreix el cost de l'activitat, això no obstant es troba justificat per motius
culturals i socials atesa la importància que representa que la ciutat d'Inca pugui comptar
amb  una  escoleta  d'educació  infantil  de  primer  cicle  reconeguda  per  la  Conselleria
d’educació;

El servei que s’ofereix a les famílies i infants és essencial per cobrir l’etapa de 0 a 3 anys
ja que aquesta és una etapa fonamental en el desenvolupament global de l’infant com a
persona  com  defensen  experts  i  entitats  involucrades  en  l’educació.  A més,  l’escola
contribueix a la conciliació de vida laboral i familiar oferint un horari ample i una escola
d’estiu que implica que l’escola estigui oberta tot els mesos de l’any.

L’escola municipal d’Inca fa anys que és una escola de referència de qualitat a Mallorca
degut a la seva pedagogia innovadora que fa s’hagi convertit en un centre de formació per
les pràctiques dels futurs professionals de l’educació. A més, l’escola ha impartit formació
en  diferents  seminaris  i  conferències  organitzades  per  la  UIB  i  CEPS  (centre  de
professorat);
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Per a la ciutat d’inca representa un element més que complementa tot el seu esforç i la
seva feina per convertir Inca en la ciutat dels infants.

 
Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal;

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;

Atès que la competència per l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la corporació,
tal com es dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal;

Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa  d'Hisenda,  Serveis,  Manteniment,  Medi  Ambient  i  Món Rural  els  següents
ACORDS:

PRIMER.  Aprovar  el  següent  text  regulador  de  la  modificació  del  preu  públic  per  la
prestació de servei i realització d'activitats a les Escoles d'Educació Infantil municipals:

‘Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis i realització
d'activitats de les escoles d'educació infantil municipals

Capítol I
Naturalesa, objecte i fonament

Article 1

1. De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de
l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals,  l'Ajuntament d'Inca continua exigint  el  preu públic per la prestació de
serveis i per la realització d'activitats de les escoles infantils municipals.

2. Objecte. Constitueixen l'objecte d'aquest preu públic les activitats, serveis, prestacions
motivades per assistències, estades, alimentació de nins en les escoles d'educació infantil
municipals.

3.  La  duració  del  curs  és  des  de  l'u  de  setembre  al  trenta-u  de  juliol.  Per  tal  motiu
l'Administració  del  Patronat  d'Escoles  d'Educació  Infantil  posa  al  cobrament  onze
mensualitats, referides als mesos de setembre a juliol,  ambdós inclosos. El nin o nina
matriculat en el centre es compromet al pagament de les onze mensualitats esmentades.
A discreció  del  Patronat,  les  escoles  infantils  podran  donar  un  servei  d'assistència  i
menjadors en els mesos d'estiu.

En tot cas, per tenir dret a reserva de plaça per al curs següent, cal haver abonat les onze
mensualitats d'assistència al curs anterior; en cas contrari, es perd el referit dret.

4. El centre funcionarà des de les 7 h i 15 min. fins a les 17.30 h.

Article 2
Obligats al pagament
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Estan obligats  al  pagament  del  preu públic  regulat  en aquesta Ordenança els  qui  es
beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats pel Patronat Municipal d'Escoles
Infantils a què es refereix l'article anterior.

CAPÍTOL II

Quantia

Article 3.

La quantia dels preus es merita mensualment el primer dia hàbil del mes, a excepció del
servei d'alimentació i per l'assistència i estada en horari extraescolar a la tarda, que es
merita per mesos vençuts.

Article 4
Quota tributària

1. Les tarifes a aplicar són les següents;

a) Pel servei de menjador (inclou menú, més estada de les 13 a les 15,30 h); 7,52 € per
dia.
b) Mensualment, per l'assistència i estada en horari de les 7,15 hores a les 13 hores, per
nin/a; 192,61 €.
c) Mensualment, per assistència, estada i berenar en horari extraescolar a la tarda d'un
nin/a ( de les 15,30 a les 17,30 h); 41,20 €.
d) En el supòsit de la lletra c), fins a vuit dies (de les 15.30 a les 17.30 h) de prestació de
serveis; 5,15 € per dia.
e) Anualment, dins la quota del mes de setembre, per despeses de l'assegurança escolar
d'accidents i responsabilitat civil; 15,48 €.
f)  Anualment,  dins la  quota del  mes de desembre,  per  despeses de material  escolar,
agenda i fotocòpies; 30,90 €.    
g) Noves matrícules. S'efectuarà un ingrés que anirà a fons perdut,  només es durà a
terme una única vegada durant tot el cicle d'educació infantil: 50 €.

2. A les places reservades per als casos derivats dels Serveis Socials municipals, i amb
informe tècnic previ, el Patronat pot atorgar l'exempció de tot pagament o la fixació d'unes
quotes  no  previstes  dins  els  apartats  anteriors,  quan  les  circumstàncies
socioeconòmiques de la persona sol·licitant manifestin una situació no adequada a les
normes o a l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència.

El  Patronat  pot  demanar  qualsevol  tipus  de  prova  que  acrediti  l'estat  socioeconòmic
esmentat. 

Les tarifes descrites en l'apartat segon d'aquest article s'aplicaran inicialment per al curs
escolar i el departament de Serveis Socials en realitzarà el seguiment familiar. No obstant
això, sempre que es produeixin modificacions de la situació socioeconòmica i familiar que
puguin  afectar  l'aplicació  d'una tarifa  diferent  a  l'acordada,  el  departament  de  Serveis
Socials n'informarà el Patronat perquè dugui a terme la revisió de quotes corresponent.

3. Aquestes tarifes descrites a l'apartat primer son d'aplicació per als serveis prestats en el
mes d'agost, si bé l'assistència es podrà satisfer per setmanes, és a dir 50 € per setmana.
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Article 5
Bonificacions

1. En cas d'assistència i estada de dos o més germans, les tarifes per assistència i estada
es redueixen en un 25 % a partir del segon germà o germana, i les tarifes de menjador es
reduiran en un 10 % a partir del segon germà o germana.

2.  En  cas  d'assistència  i  estada  d'un  o  nina  de  família  nombrosa  o  de  família
monoparental tindran una bonificació d’un 25 % del preu públic, i la tarifa de menjador es
reduirà  en  un 10%. L’acreditació  es  farà  mitjançant  la  presentació  del  títol  de  família
nombrosa expedit per l’organisme competent o el document que acrediti  que es tracta
d'una família monoparental.

3. En cas d'assistència i estada d'un nin o nina fill  d'una dona, víctima de violència de
gènere, tindrà una bonificació del 25 % del preu públic, i la tarifa de menjador es reduirà
en un 10%. L'acreditació es farà mitjançant la  presentació de la  sentència ferme que
acrediti que la dona ha estat víctima d'un delicte de violència de gènere. 

4. Les bonificacions dels punts, 1, 2 i 3 d'aquest article en cap cas es podran simultaniejar
i, per tant, s'aplicarà la que més beneficiï a la unitat familiar.

5.  Totes  les  bonificacions  anteriorment  esmentades  s'han  d'aprovar  per  resolució  del
president del patronat de l'Organisme Autònom i informades al Patronat de l'Organisme
Autònom,  havent  de  realitzar  en  tots  els  casos,  la  petició/sol·licitud  d'exempció  a
l'Organisme Autònom.

Article 6
Normes de gestió

1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de
l’Organisme Autònom abans de formalitzar la corresponent matriculació i serà irreductible

2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'Organisme Autònom, mitjançant domiciliació
de rebuts o bé mitjançant ingrés en els primers cinc dies hàbils de cada mes al compte
bancari a l’Organisme Autònom.

En el  supòsit  que es procedeixi  a  retornar  els  rebuts  que hagin estat  domiciliats,  les
despeses que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, informant-
se a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar de forma immediata.
 
En el  cas que no es faci  l'ingrés dins el  termini  establert  s'iniciarà el  procediment  de
constrenyiment d'acord amb el disposat a la Llei general tributària i al Reglament general
de recaptació. 

3. La reincidència en l'endarreriment d'abonament de les quotes (dos cops al llarg del
curs) o impagats durant dos mesos continuats donarà pas a la baixa de l'infant al centre.
Els rebuts es faran efectius en els primers cinc dies hàbils de cada mes en curs.

4. Les baixes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per escrit per
part  dels usuaris i/o dels seus responsables legals.  Únicament es pot admetre com a
causa de baixa la pèrdua de feina dels pares/mares o tutors legals de l'infant, malaltia
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greu de l'infant que impedeixi la seva assistència al centre i el canvi de domicili dels pares
de l'infant que suposi canvia la localitat on tenia ubicada la seva residència.

Una vegada comprovades per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient,
es remetrà informe al departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa de la
quota de les mensualitats restants del curs escolar.

5. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració,
els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.

Article 7
Infraccions i sancions tributàries

Pel que respecta a les infraccions i  sancions tributàries que, en relació al  preu públic
regulat  en  aquesta  Ordenança,  resultin  procedents,  s'aplicarà  el  que  disposa  la  Llei
general  tributària,  el  Reglament  general  de  recaptació,  o  norma  que  les  derogui  o
substitueixi.

Disposició final. Vigència

Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del moment de la seva
publicació definitiva en el  Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i continuarà en vigor
fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.’

SEGON.  Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant
edicte que haurà de publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal
que les interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.

TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu
cas, es formulin per resoldre-les. En el cas que no se’n presentàs cap, s'entendrà elevat
automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial.

QUART.  Que  l'acord  d'aprovació  definitiva  o,  en  el  seu  cas,  de  l’inicial  elevat  a  tal
categoria i del text íntegre de l'Ordenança es publiqui al Butlletí Oficial de la Província."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  el  Dictamen la  Comissió  informativa  d'Hisenda i  n’esdevé el  següent  resultat:
unanimitat (20). 

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda  per  aprovar  la  modificació  del  preu  públic  de  l'escola  d'educació  infantil
municipal.

5. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'HISENDA  PER  APROVAR
L'EXPEDIENT NÚM. 19/2018 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Els  reunits  consideren el  Dictamen de  la  Comissió  informativa  d'Hisenda per  aprovar
l'expedient núm. 19/2018 de modificació de crèdit, que transcrit textualment diu:

7



"Expedient  núm.  19/2018  de  modificació  de  crèdits  amb  la  modalitat  de  crèdit
extraordinari finançat amb baixa, en el Pressupost de l’exercici 2018.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Proposta per la senyora M. Carmen Osés Ramos, regidora de Serveis Socials, Sanitat, Gent
Gran i Igualtat d'aquesta corporació municipal, per a la incoació de l’expedient de modificació
de crèdit núm. 19/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari en el Pressupost General de
l'exercici de 2018.

Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –TRLRHL–,
quan  hagi  de  realitzar-se  alguna  despesa  que  no  pugui  demorar-se  fins  a  l’exercici
següent, i  no existeixi en el  pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no
ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.
L’expedient,  que  haurà  de  ser  prèviament  informat  per  la  Intervenció,  se  sotmetrà  a
l’aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els
pressupostos.  Seran així  mateix  d’aplicació  les normes sobre  informació,  reclamació  i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei;

_
Considerant  que  l’aprovació  dels  expedients  de  concessió  de  crèdits  extraordinaris  i
suplements  de  crèdit  exigeixen  informe  previ  de  la  Intervenció  municipal  de  fons  i
aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò
establert a l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –TRLRHL;

_
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents;

_
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament
Ple que acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari;

Vist l’informe de la Intervenció municipal;

Per  tot  això,  i  amb  el  Dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  i
urbanisme de 25 de juny de 2018 es proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 19/2018 en el vigent
pressupost per crèdit extraordinari, amb el següent detall:

Baixes en aplicacions de despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import de Crèdit definitiu
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modificació (€) (€)

000.2313.22744
Igualtat. Estudis i treballs

tècnics pla d'igualtat
22.000,00 17.502,56 4.497,44

TOTAL 22.000,00 17.502,56 4.497,44

Altes en aplicacions de despeses

Partida Descripció Crèdit inicial
Import de

modificació (€)
Crèdit definitiu

(€)

000.2313.14300 Igualtat. Altre personal - 13.309,93 13.309,93

000.2313.16000 Igualtat. Seguretat Social - 4.192,63 4.192,63

TOTAL - 17.502,56 17.502,56

SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al  Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la Corporació.

TERCER.- Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin,
l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu.

QUART.- De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._

No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos
municipals."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
cinc (5) abstencions del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar l'expedient núm. 19/2018 de modificació de crèdit.
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6. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L'ASSUMPCIÓ A FAVOR DEL CONSELL DE
MALLORCA DE LA TITULARITAT I  LA GESTIÓ DEL CENTRE I SERVEI DE LA
RESIDÈNCIA MIQUEL MIR

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a l'assumpció a favor del Consell de
Mallorca de la titularitat i la gestió del centre i servei de la Residència Miquel Mir, que
transcrita textualment diu:

"I. La Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) va
modificar substancialment el règim competencial dels municipis previst a la Llei 7/1985, de
2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local  (LRBRL),  de forma que determinats
serveis que venien prestant els ajuntaments ja no eren de la seva competència, passaven
a dins l’àmbit de les competències impròpies i sols es podien dur a terme si es complien
uns determinats requisits de sostenibilitat financera i no-duplicitat.

Davant l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL), el Consell de
Govern va dictar el Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, amb la finalitat de conduir els
ajuntaments  per  un  mateix  règim  transitori  i  també,  en  certa  manera,  desactivar
temporalment  els  efectes  més  trasbalsadors  de  la  Llei,  especialment  en  tot  allò  que
concernia a les competències impròpies municipals. 

II. Recentment la Llei 3/2017 de la CAIB, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 26/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures
de  transparència  i  participació,  incorpora  la  disposició  addicional  segona  del  següent
contingut:

Disposició addicional segona
Traspàs de centres i serveis municipals

1. Els municipis que hagin creat, hagin organitzat i gestionin centres o serveis públics
poden proposar al  consell insular corresponent o al Govern de les Illes Balears
l’assumpció de la titularitat i la gestió del centre o servei de què es tracti, sempre
que considerin que l’abast d’aquests centres o serveis ultrapassen el seu sostre
competencial d’acord amb la normativa vigent, en aplicació dels criteris d’estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera  o  dels  principis  de  no-duplicitat  de
competències.

2. Per traspassar aquests centres i  serveis públics municipals,  l’ajuntament ha de
proposar al consell insular corresponent o al Govern de les Illes Balears la creació
d’una comissió mixta, amb l’acord previ del Ple en què es justifiquin els motius que
fixa l’apartat anterior.

3. Atesa la proposta de l’ajuntament, el consell insular, mitjançant un acord del Ple, o
el  Govern de les Illes Balears,  mitjançant un acord del  Consell  de Govern, pot
rebutjar la  petició de l’ajuntament o prendre-la en consideració,  cas en què ha
d’ordenar la constitució d’una comissió mixta amb la composició i les atribucions
que s’esmenten en els apartats següents.

4. La  comissió  mixta  ha  d’estar  integrada  paritàriament  per  vocals  designats  pel
Govern o el consell que correspongui i pel ple de l’ajuntament. Aquesta comissió
mixta ha d’establir les seves normes de funcionament.

5. Una vegada que la comissió mixta hagi arribat a un acord sobre les condicions de
l’assumpció de personal,  béns i  recursos econòmics,  entre d’altres,  ha d’elevar
aquest acord, en forma de proposta, al Govern o al ple del consell corresponent
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perquè el consideri. En cas que la comissió mixta no arribi a cap acord en el termini
establert en el moment de la creació, ha d’elevar a l’òrgan que correspongui la
finalització del procediment sense acord.

6. Abans que s’elevi a la consideració del Govern o del Ple del consell corresponent
la proposta de la comissió mixta esmentada en l’apartat anterior, aquesta ha de ser
tramesa a l’ajuntament afectat, perquè pugui pronunciar-se sobre si l’accepta o la
rebutja.

7. Si l’ajuntament en qüestió accepta la proposta de la comissió mixta de manera
expressa, quedarà expedita la via perquè el Govern de les Illes Balears, o el ple del
consell insular, segons pertoqui, pugui adoptar finalment l’acord que faci efectiu el
traspàs dels centres i serveis de què es tracta. Si correspon al Govern pronunciar-
s’hi, la proposta de la comissió mixta, que ha de determinar la data d’efectivitat del
traspàs, s’incorporarà a l’ordenament jurídic mitjançant un decret, que es publicarà
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta disposició va quedar trastocat el règim del Decret llei
2/2014, quant que per sobre de les seves previsions es permet sol·licitar al Consell o el
Govern l’assumpció de determinats serveis  que superen les competències municipals,
sota les condicions que es disposen en el precepte.

III. Per la seva banda, l’Ajuntament d’Inca ve prestant el servei de residència permanent
per a persones majors a través de l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir. Al llarg
d’aquests  anys,  la Residència ha atès persones majors amb un perfil  majoritàriament
autònom.  No  obstant  això,  a  causa  dels  canvis  socials  i  l'augment  progressiu  de
l'esperança de vida, el centre s'ha anat convertint en un servei d'atenció especialitzat per
a persones majors dependents amb una forta càrrega assistencial.

El centre compta amb una autorització definitiva d'obertura (resolució de 16/03/1994) com
a residència amb 41 places de persones majors autònomes. Actualment, la Residència no
està adaptada al Decret 123/2001, de 19 d'octubre, sobre condicions mínimes d'obertura i
funcionament de centres de persones majors, ni al Decret 86/2010, de 25 de juny, sobre
principis d'autorització i  acreditació de centres de serveis socials d’atenció a persones
majors.  Per  tant,  no  podria  atendre  persones en  situació  de  dependència,  ja  que no
compta amb l'autorització preceptiva.

En  data  de  30  de  maig  de  2016,  el  Servei  d'Autoritzacions,  Registre  i  Inspecció  de
Centres i Serveis Socials de l'IMAS del Consell de Mallorca va informar que la Residència
per a persones majors Miquel Mir no complia amb els requisits legals per a l'atenció de
persones majors dependents i concloïa:  Atès tot l'anterior es conclou que la Residència
Miquel  Mir  d'Inca  ha  de  ser  objecte  d'una  REFORMA  INTEGRAL  DE  TOTES  LES
DEPENDÈNCIES DE LA ZONA ANTIGA... havent de complir amb l'ANNEX I del Decret
86/2010, de 25 de juny, i amb tota la resta de normativa vigent en matèria d'habitabilitat,
accessibilitat, CTE, d'activitats classificades, etc. Aquest fet implicaria una gran inversió
per  a  la  reforma  integral  de  l'edifici  i  la  necessitat  de  recol·locar  els  usuaris  i  els
treballadors mentre aquesta es dugués a terme.

Així  mateix,  la  prestació  d’aquest  servei,  talment  com  s’exposa  en  els  informes  que
consten a l’expedient, està dins l’àmbit de les competències impròpies i, per tant, fora del
sostre competencial a què es refereix la disposició addicional. De l’altra, també consta en
els informes tècnics la duplicitat de competències i la dificultat per sostenir financerament
el dit servei.
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IV. Amb tots aquests antecedents, el Ple de l’Ajuntament d’Inca, a la seva sessió de dia 26
d’octubre de 2017, va acordar que el servei de residència permanent de persones majors
que  presta  l’Ajuntament  d’Inca  reuneix  els  requisits  de  l’apartat  1  de  la  disposició
addicional segona de la Llei 3/2017 de la CAIB, de 7 de juliol, de modificació de la Llei
26/2006, de 15 de desembre, municipal i de regim local de les Illes Balears; i per aquest
motiu va acordar sol·licitar al Consell de Mallorca l’inici del procediment per a l’assumpció
de la  titularitat  i  gestió  del  servei  esmentat,  així  com la  creació d’una comissió  mixta
talment com preveu la disposició indicada.

Remesa la petició al Consell Insular, el Ple d’aquest institució, en la seva sessió de dia 11
d’octubre de 2017, amb els corresponents raonaments previs, acordà: 

1. Prendre en consideració la petició de l'Ajuntament d'Inca d’assumpció de la titularitat i la
gestió del centre i servei Residència Miquel Mir al Consell Insular de Mallorca.

2. Ordenar la creació de la comissió mixta d’assumpció de la titularitat i gestió del centre i
servei Residència Miquel Mir entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d'Inca.

3. Designar els vocals de la comissió per part del Consell de Mallorca.

Per la seva banda, el Ple de l’Ajuntament d’Inca, a la seva de sessió de dia 26 d’octubre
de 2017, acordà:

1. Prendre en consideració els acords del Ple del Consell Insular de Mallorca, de data 11
d’octubre de 2017 abans transcrits, relatius a l’assumpció de la titularitat i gestió del centre
i servei de la Residència Miquel Mir, mitjançant els quals s’inicia el procediment previst a
la disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol.

2.  Acordar  que l’Ajuntament d’Inca formi  part  de la  comissió  mixta d’assumpció de la
titularitat i gestió del centre i serveis “Residència Miquel Mir” entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament.

3. Designar els representants municipals a la comissió mixta.

V. En data d’11 de desembre de 2017 es va constituir la comissió mixta i en data de 18 de
desembre  de  2017  aquesta  comissió  va  constituir  dos  grups  de  treball,  un  sobre
l’assumpció del  personal  i  l’altre  sobre béns materials  i  econòmics.  Finalment  els dits
grups de treball varen elaborar els corresponents documents sobre els quals s’ha redactat
el Conveni perquè el Consell de Mallorca assumeixi la titularitat i gestió del centre i servei
Residència Miquel Mir, el qual va ser aprovat per la comissió mixta en data d’11 de juny de
2018.

L’esmentat Conveni ha estat analitzat pels serveis municipals de Secretaria i Intervenció,
els quals han emès els corresponents informes favorables, per la qual cosa la Comissió
Informativa d’Urbanisme, a la seva sessió de dia 25 de juny de 2018 va acordar elevar a
la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

1r. Aprovar l’assumpció a favor del Consell de Mallorca, sota les condicions del Conveni
que  s’adjunta,  de  la  titularitat  i  gestió  del  centre  i  servei  Residència  Miquel  Mir,  que
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actualment presta l’Ajuntament d’Inca mitjançant l’Organisme Autònom Residència Miquel
Mir. 

2n. Aprovar la subrogació del personal i  la cessió d’ús dels béns immobles a favor del
Consell de Mallorca en els termes que es disposen en el Conveni. 

3r.  Aprovar  el  Conveni  per  a  l’assumpció  de  la  titularitat  i  gestió  del  centre  i  servei
Residència Miquel Mir a favor del Consell de Mallorca.

4t. Facultar el Sr. Batle president per a la seva signatura."

«PROPOSTA DE CONVENI PER L'ASSUMPCIÓ DE LA TITULARITAT I GESTIÓ DEL
CENTRE I  SERVEI  «RESIDÈNCIA MIQUEL MIR» DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER
PART DEL CONSELL DE MALLORCA

Parts

El senyor Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-
0711002-F i domicili al carrer del Palau Reial, 1, de Palma, que actua en l'exercici de les
funcions que li atribueix l'art. 9.1 de la Llei 8/2000, dels Consells Insulars i l'art. 34.1 b) de
la Llei7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

El senyor Virgilio Moreno Sarrió batle de  l'Ajuntament d'Inca , amb CIF P0702700F  i
domicili social a Plaça d'Espany, 1, d'Inca, que actua en l’exercici de les facultats que li
atribueix l’article XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Antecedents

1.  L’article  70.4  de  l’Estatut  d’autonomia  de  les  Illes  Balears  estableix  que  són
competències  pròpies  dels  consells  insulars  les  matèries  següents:  serveis  socials  i
assistència social; desenvolupament comunitari i integració; política de protecció i atenció
a  les  persones  dependents;  complements  de  la  Seguretat  Social  no  contributiva;
voluntariat  social,  i  polítiques d’atenció  a les  persones i  als  col·lectius  en  situació  de
pobresa o necessitat social.

2. Són competències pròpies del Consell de Mallorca la protecció i atenció de persones
dependents  i  la  creació,  organització  i  gestió  de  centres  i  serveis  residencials
especialitzats de caràcter insular, segons el que s'estableix a l’article 9 de la Llei 14/2001,
de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social, a l'article 70.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l'estatut d'autonomia de les Illes Balears i a l'article 37 de la Llei 4/2009, d'11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

3. La residència Miquel Mir, és de titularitat Municipal, i per tant, pertany a l'Ajuntament
d'Inca. Es troba situada al carrer Sant Francesc, número 52 d'Inca, en el centre de la
ciutat.  Es  tracta  d'un  edifici  antic  en  el  qual  s'han duit  distintes  reformes,  però  és  fa
necessari  una reforma integral per poder seguir atenent a persones amb dependència
segons la normativa vigent. 

4. L'IMAS, a través de la Direcció Insular d'Atenció a la Dependència, una vegada rebuda
la petició de l’Ajuntament d’Inca de cedir la gestió de la Residència Miquel Mir, al Consell
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de Mallorca, està interessat en finançar i realitzar el projecte de les obres de reforma i
adequació de la residència i centre de dia Miquel Mir d'Inca a la normativa actual vigent
sobre obertura i funcionament de centres de serveis socials per a gent gran i, la seva
posterior  gestió  i  explotació  del  servei  com  a  centre  sociosanitari  públic  d'atenció  a
persones majors dependents de caràcter insular.

5. El Ple de l’Ajuntament d’Inca, a la seva sessió ordinària de dia 27 de juliol de 2017, va
acordar  que  el  servei  de  residència  permanent  de  persones  majors  que  presta
l’Ajuntament d’Inca, mitjançant l’organisme autònom Residència Miquel Mir, reuneix els
requisits de l’apartat 1 de la Disposició addicional segona de la Llei 3/2017 de 7 de juliol; i
en conseqüència sol·licita al Consell Insular l’inici del procediment per a l’assumpció de la
titularitat  i  gestió  del  servei  esmentat,  així  com  la  creació  d’una  comissió  mixta  de
conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de la Disposició addicional segona de la Llei
3/2017. 

També adjunten els informes tècnics elaborats per part del Secretari i l’Interventor en que
s’argumenta el perquè d’aquesta petició en base a: 

a)  Consta  el  canvi  de  perfil  de  les  persones  que  atenen,  passant  d’un  perfil
majoritàriament de persones majors autònomes a persones majors amb dependència. 

b) Necessitat d’adaptar-se a la normativa actual, ja que el centre té autorització definitiva
d’obertura (resolució de 16/03/1994) com a residència amb 41 places de persones majors
autònomes. Malgrat actualment la residència no està adaptada al Decret 123/2001, de 19
d’octubre, sobre condicions mínimes d’obertura i funcionament de centres de persones
majors ni al Decret 86/2010, de 25 de juny, sobre principis d’autorització i acreditació de
centres de serveis socials d’atenció a persones majors.  Per tant,  no podria atendre a
persones en situació de dependència ja que no compte en les preceptives autoritzacions. 

A més, en data 30 de maig de 2016, el Servei d’Autoritzacions, Registre i Inspecció de
Centres i Serveis Socials de l’IMAS del Consell de Mallorca, va informar que la residència
Miquel  Mir  no  complia  amb  els  requisits  legals  per  a  l’atenció  de  persones  majors
dependents i concloïa que calia una reforma integral del centre. 

c)  Per altre banda la prestació d’aquest servei,  com es veu als informes adjunts a la
petició de l’Ajuntament d’Inca, està dins les competències impròpies, i per tant, fora del
sostre competencial a que es refereix la disposició addicional. A més també consta en els
informes tècnics la duplicitat  de competències i  la dificultat  per sostenir  financerament
aquest serveis. 

Fonaments jurídics

La Disposició Addicional 2a de la Llei  3/2017, de 7 de juliol,  de modificació de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,   preveu el
traspàs de centres i serveis municipals d'acord al següent procediment:

“1. Els municipis que hagin creat, hagin organitzat i gestionin centres o serveis públics
poden  proposar  al  consell  insular  corresponent  o  al  Govern  de  les  Illes  Balears
l’assumpció de la titularitat i la gestió del centre o servei de què es tracti, sempre que
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considerin que l’abast d’aquests centres o serveis ultrapassen el seu sostre competencial
d’acord amb la normativa vigent, en aplicació dels criteris d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera o dels principis de no duplicitat de competències.

2.  Per  traspassar  aquests  centres  i  serveis  públics  municipals,  l’ajuntament  ha  de
proposar al consell insular corresponent o al Govern de les Illes Balears la creació d’una
comissió mixta, amb l’acord previ del ple en què es justifiquin els motius que fixa l’apartat
anterior.

3. Atesa la proposta de l’ajuntament, el consell insular, mitjançant un acord del ple, o el
Govern de les Illes Balears, mitjançant un acord del Consell de Govern, pot rebutjar la
petició  de  l’ajuntament  o  prendre-la  en  consideració,  cas  en  què  ha  d’ordenar  la
constitució d’una comissió mixta amb la composició i les atribucions que s’esmenten en
els apartats següents.

4. La comissió mixta ha d’estar integrada paritàriament per vocals designats pel Govern o
el consell que correspongui i pel ple de l’ajuntament. Aquesta comissió mixta ha d’establir
les seves normes de funcionament.

5. Una vegada que la comissió mixta hagi arribat a un acord sobre les condicions de
l’assumpció de personal, béns i recursos econòmics, entre d’altres, ha d’elevar aquest
acord,  en  forma de  proposta,  al  Govern  o  al  ple  del  consell  corresponent  perquè  el
consideri. En cas que la comissió mixta no arribi a cap acord en el termini establert en el
moment  de  la  creació,  ha  d’elevar  a  l’òrgan  que  correspongui  la  finalització  del
procediment sense acord.

6. Abans que s’elevi a la consideració del Govern o del ple del consell corresponent la
proposta de la comissió mixta esmentada en l’apartat anterior, aquesta ha de ser tramesa
a l’ajuntament afectat, perquè pugui pronunciar-se sobre si l’accepta o la rebutja.

7.  Si  l’ajuntament  en  qüestió  accepta  la  proposta  de  la  comissió  mixta  de  manera
expressa, quedarà expedita la via perquè el  Govern de les Illes Balears,  o el  ple del
consell insular, segons pertoqui, pugui adoptar finalment l’acord que faci efectiu el traspàs
dels centres i serveis de què es tracta. Si correspon al Govern pronunciar-s’hi, la proposta
de la comissió mixta, que ha de determinar la data d’efectivitat del traspàs, s’incorporarà a
l’ordenament jurídic mitjançant un decret, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.”

Segons el règim competencial actual, la prestació del servei especialitzat de residència
permanent  per  a  persones  majors  dependents  és  una  competència  impròpia,  ja  que
segons la normativa autonòmica és una competència expressament atribuïda als consells
insulars i no als municipis, els quals únicament poden facilitar la promoció o la creació
d'aquest serve, però no són competents per a la seva prestació i gestió. 

El  règim competencial  introduït  per la LRSAL no permet fer interpretacions extensives
d'aquesta legislació autonòmica, sinó tot al contrari: el principi que du inserit la LRSAL
d'una  administració,  una  competència,  impossibilita  jurídicament  que  les  dues
administracions tinguin competències en la matèria, ja que en cas contrari es produiria
aquesta duplicitat que precisament vol evitar. 

Es considera oportú que el Ple del Consell Insular de Mallorca prengui en consideració la
sol·licitud de l’Ajuntament d’Inca d’iniciar el procediment per a l’assumpció de la titularitat i
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gestió del servei d’atenció a persones majors dependents  i ordeni la constitució de la
Comissió Mixta de traspàs de la gestió de la Residència Miquel Mir al Consell Insular de
Mallorca  atès  que  l’IMAS ,  mitjançant   el  seu  pla  estratègic  estableix  distintes  línies
d'actuació per fomentar l'atenció integral en centres especialitzats, en l'entorn comunitari i
la protecció dels drets de les persones majors. L'IMAS, a més, vol impulsar el suport en
els distints municipis de Mallorca, que gestionen centres especialitzats, per tal que puguin
donar una atenció de qualitat, i millorar els seus equipaments, atès que donen servei a
totes les persones majors de Mallorca. 

D’aquesta manera permetria tenir un recurs sociosanitari i residencial per atendre a les
persones majors en dependència a la zona del  Raiguer, al  igual que la residència de
Felanitx de l’IMAS ho està fent a la zona del Llevant, per una banda s’atén a les persones
amb dependència, i per l’altra després de la reforma integral, es podran reservar places
per l’atenció sociosanitària, a una Unitat de Convalescència, de mitja i llarga estada de les
persones de la comarca i  evitar  desplaçaments innecessaris de la persona i  els seus
familiars, millorant la seva recuperació, rehabilitació i per tant, qualitat de vida.

A més el centre seria el centre pel desplegament del SAID (Servei d’Atenció Integral a
Domicili), ja que s’ha iniciat el projecte pilot a la comarca, i permetria que els usuaris del
servei  poguessin  beneficiar-se  de  serveis  especialitzats,  com  fisioteràpia,  teràpia
ocupacional, teràpies d’estimulació cognitiva, etc. 

Per tot l'exposat, des del Departament de Benestar i Drets Socials es va proposar al Ple
del Consell de Mallorca: 

«1. Prendre en consideració la petició de l l'Ajuntament d'Inca d'assumpció de la titularitat
i gestió del centre i servei «Residència Miquel Mir» al Consell Insular de Mallorca

2. Ordenar la constitució de la comissió mixta d'assumpció de la titularitat  i  gestió del
centre i servei «Residència Miquel Mir» entre el Consell de Mallorca – Ajuntament d’Inca
que s'haurà de regir per les normes de funcionament que consten a l'annex d'aquesta
proposta.

3. Designar els vocals de la comissió per part del Consell de Mallorca

4.  Establir  el  termini  de  sis  mesos,  comptadors  des  de  la  sessió  constitutiva  de  la
Comissió Mixta perquè arribi a un acord sobre les condicions de l'assumpció de personal,
béns  i  recursos  econòmics,  i  qualsevol  altres  circumstàncies  que  es  considerin
necessàries.»
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4. En data 11 de desembre de 2017 es va constituir la Comissió Mixta d'assumpció de la
titularitat i gestió dels centres i servei «Residència Miquel Mir» de l'Ajuntament d'Inca per
part del Consell de Mallorca. 

5. En data 18 de desembre de 2017 es va celebrar una segona reunió de la Comissió
Mixta en la que entre d'altres punts es varen constituir el grup de treball sobre l'assumpció
del personal i el grup de treball sobre bens materials i econòmics. 

6. En data 11 de juny de 2018 la Comissió Mixta d'assumpció de la titularitat i gestió dels
centres i servei «Residència Miquel Mir» de l'Ajuntament d'Inca per part del Consell de
Mallorca va fer una proposta d'acord entre ambdues parts que es va ratificar el Ple de
l'Ajuntament d'Inca de dia XX de XXXXX de 2018, i al Ple del Consell de Mallorca de dia
XX de XXXXX de 2018, i que va ordenar entre d'altres prescripcions, que l'assumpció de
la titularitat i gestió dels centres i serveis «Residència Miquel Mir» s'estableixi mitjançant
un conveni que han de subscriure el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d'Inca, que
s'ha de formalitzar en el termini que determina l'acord esmentat. 

Ambdues  parts  ens  reconeixem  la  capacitat  legal  necessària  per  formalitzar  aquest
conveni, d’acord amb les següents:

Clàusules 

Primera  
Objecte del conveni

L'objecte del conveni és l'assumpció de la titularitat i gestió del centre i servei «Residència
Miquel Mir» de l'Ajuntament d'Inca per part del Consell Insular de Mallorca, i per tant dels
mitjans personals del centre i servei «Residència Miquel Mir» els llocs de treball dels quals
estiguin adscrits a la «Residència Miquel Mir», d'Inca, com també els mitjans materials i
d'altra naturalesa de titularitat «Residència Miquel Mir»  afectes a aquests equipaments – i
que s'especifiquen en aquest document . 

Segona  
Personal afectat 

El  personal  laboral  afectat  és  el  que  es  relaciona  en  el  certificat  del  secretari  de
l'Ajuntament  d'Inca,  de  data  26  de  març  de  2018,  amb  les  modalitats  contractuals  i
jornades de feina que s'hi especifiquen i que s'adjunta com a annex I a aquest acord.

Si a la data efectiva del traspàs hi hagués personal laboral substitut, que ha de ser objecte
de traspàs, aquesta circumstància amb indicació de les persones, categories i jornades,
ha de ser acreditada mitjançant certificat del secretari de l'Ajuntament d'Inca.

Tercera
Amortització de places

Les places de la plantilla del personal laboral de la Residència Miquel Mir afectades per
l'esmentat  traspàs  queden  amortitzades,  segons  acredita  el  certificat  del  secretari  de
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l'Ajuntament d'Inca, en relació el Ple de l'Ajuntament d'Inca, de data 31 de maig de 2018,
on es varen aprovar els acords següents:

«Amortitzar  totes  les  places  que  figuren  a  la  plantilla  de  personal  laboral  de  l'OA
Residència Miquel Mir, prèvia subrogació per part del Consell de Mallorca».

Quarta   
Reconeixement de personal indefinit no fix 

El Patronat de la Residència Miquel Mir i el Ple de l'Ajuntament d'Inca han reconegut la
condició de personal  indefinit  no fix a tres empleades, segons acrediten els certificats
lliurats pel Secretari de l'Ajuntament d'Inca, de data 25 d'abril de 2018 i 4 de juny de 2018,
que s'adjunten com a annexos III i IV.

Annex III certifica que el Patronat de la Residència Miquel Mir, en sessió ordinària de dia
23 d'abril de 2018 va aprovar «Reconèixer que la relació laboral de les treballadores amb
l'OA Residència Miqual Mir ha adquirit, la condició de personal laboral indefinits no fixos:
- Sra. Antonia Escat Ballester contractada el 9 de març de 1994 com a personal laboral en
la categoria d'auxiliar de geriatria (ara tècnics auxiliars d'infermeria).
- Sra. Rosario Contreras Tárraga contractada el  27 de maig de 1996 com a personal
laboral en la categoria d'ajudant de cuina.
- Sra. Magdalena Núñez Alomar contractada l'1 de juliol de 1995 com a personal laboral
en la categoria personal de neteja».

Annex IV certifica que en el Ple de l'Ajuntament d'Inca de 31 de maig de 2018 es va
aprovar la ratificació de l'acord del Patronat de la Residència Miquel Mir, de la sessió de
dia 23 d'abril de 2018, esmentat en el punt anterior.

Amb excepció  de  les  senyores  Escat,  Contreras  i  Núñez,  la  resta  de  personal  té  la
naturalesa jurídica de personal laboral temporal.

Cinquena   
Règim jurídic 

El personal laboral objecte de la present proposta d'acord se li aplica el règim jurídic sobre
successió  d'empresa  previst  en  l'article  44  del  Text  refós  de  la  Llei  de  l'Estatut  dels
Treballadors, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

En conseqüència de l'aplicació de l'esmentat article, el Consell de Mallorca, a partir de la
data  prevista  per  als  efectes  d'aquest  conveni  se  subroga  en  tots  els  drets  i  les
obligacions  que  els  treballadors  tenen  reconeguts  a  l'organisme  autònom  local  de
l'Ajuntament d'Inca i han de mantenir el règim retributiu amb la modalitat contractual de
procedència i el fons social. Així mateix, els treballadors tindran la representació legal que
correspongui. L'Ajuntament d'Inca respondrà de les reclamacions  de qualsevol naturalesa
jurídico, administrativa i econòmica que tinguin efectes anteriors a la subrogació.

L'Ajuntament  d'Inca  ha  informat,  segons  acrediten  els  certificats  del  secretari  de
l'Ajuntament d'Inca de data 7 de juny de 2018, als representants legals dels treballadors, i
als propis treballadors, afectats per l'assumpció  de la titularitat i gestió del centre i servei
«Residència Miquel Mir» de l'Ajuntament d'Inca per part  del  Consell  de Mallorca, dels
següents termes:
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- La data prevista del traspàs.
- Dels motius del traspàs.
- De les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials, pels treballadors.
- De les mesures previstes respecte dels treballadors.

Sisena   
Retribucions 

Les  retribucions  del  personal  traspassat  es  regiran  per  la  taula  salarial  resultant  del
pressupost  de  l'organisme  autònom  Residència  Miquel  Mir,  aprovat  pel  Ple  de
l'Ajuntament  de  20/02/2017.  S'ajunta  com  a  annex  VI,  el  certificat  del  Secretari  de
l'Ajuntament  d'Inca  de  la  taula  salarial  del  personal  laboral  de  l'organisme  autònom
Residència Miquel Mir, resultants del pressupost d'aquest organisme per a l'any 2017, el
qual va ser aprovat definitivament pel Ple de 20/02/2017.

Es deixa constància de l'import del capítol I de l'organisme autònom Residència  Miquel
Mir. S'ajunta com a annex VII, certificat de l'Interventor de l'Ajuntament d'Inca en el qual
certifica «Que en el pressupost de l'any 2018 de la Residència Miquel Mir, aprovat en data
20 de novembre de 2017 pel  Ple de l'Ajuntament d'Inca,  el  capítol  I  de despeses de
personal gaudeix d'un import d'1.170.329,55 euros».

A la data del traspàs l'Ajuntament d'Inca ha de liquidar les retribucions i indemnitzacions
amb el personal traspassat, sense que quedin deutes pendents. En el supòsit de deutes
pendents  anteriors  a  la  data  del  traspàs,  el  personal  traspassat  les  reclamarà  a
l'Ajuntament d'Inca.

Setena   
Fons Social 

L'Ajuntament d'Inca ha de liquidar la part proporcional del fons social el dia del traspàs. En
el  supòsit  de discrepàncies el  personal  traspassat ho reclamarà a l'Ajuntament d'Inca.
S'adjunta  com a  annex  VIII,  certificat  del  Secretari  de  l'Ajuntament  d'Inca  en  el  qual
certifica  «Que segons  el  pressupost  per  al  2018  de  l'organisme autònom Residència
Miquel Mir, la partida destinada al fons social per a l'any 2018 del personal empleat és
d'un import de 13.189,86 euros».

Vuitena   
Organització i estructuració del personal 

Així mateix, el Consell de Mallorca, en ús de la seva potestat d'autoorganització, ha de
decidir la forma d'organització i estructuració d'aquest personal, el qual, s'incorpora a la
plantilla pressupostària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a Residència Miquel Mir,
a la vegada que s'articula mitjançant un catàleg de lloc de feina/ Relació de llocs de feina
específic.

Les relacions laborals dels treballadors traspassats s'han de continuar regint pel Conveni
col·lectiu del personal laboral de la Residència  Miquel Mir d'Inca,  aprovat per Acord del
Ple  de  l'Ajuntament  d'Inca el  26/11/2004,  segons certifica  el  secretari  de  l'Ajuntament
d'Inca (Annex IX). Per altra banda, el Secretari de l'Ajuntament d'Inca certifica que el dia
21 de maig de 2018 s'ha presentat en el registre de l'Autoritat Laboral de les Illes Balears
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el conveni col·lectiu del personal laboral de l'Organisme Autònom de la Residència Miquel
Mir de l'Ajuntament d'Inca per a realitzar el tràmit de la seva inscripció i publicació amb
número de registre 001398» (Annex X).

El personal laboral afectat serà reubicat temporalment en els centres de l'IMAS, sense
rebre per part de l'IMAS cap compensació addicional per desplaçament del seu lloc de
feina.

Novena   
Borses de personal temporal  

Fins que no es constitueixin noves borses ordinàries, extraordinàries o específiques de
personal, la selecció de personal laboral temporal es durà a terme a través de les borses
constituïdes per l'Ajuntament d'Inca (Residència Miquel Mir)  abans de la data d'efectivitat
del traspàs. L'Ajuntament d'Inca i el Patronat ha facilitat a l'IMAS la titularitat i la gestió de
les borses existents, segons certificats que s'adjunten com a annex XI.

A l'annex XI el Secretari de l'Ajuntament d'Inca certifica que el Patronat de la Residència
Miquel Mir, en sessió ordinària de dia 23 d'abril de 2018, va aprovar:
«Primer.-  Acordar  la  duplicitat  dels  següents  borsins  d'ús  compartit  entre  l'Ajuntament
d'Inca i els organismes autònoms.
-  RH2015/000486.  Borsí  d'ordenances-conserge  de  l'Ajuntament  d'Inca  i  els  seus
organismes autònoms.
- RH2016/000517. Borsí de netejadors/es de l'Ajuntament d'Inca i dels seus organismes
autònoms.
Segon.-  Acordar la cessió de la titularitat  i  gestió dels següents borsins al  Consell  de
Mallorca-
- Exp. 142006/113 Borsí de cuiner/a.
- Exp. 142006/117. Borsí d'ajudant de cuina.
- Exp. 142006/108. Borsí de rentaplats.
- Exp. RH2016/000023. Borsí d'auxiliars de geriatria, ara denominades tècnics auxiliars
d'infermeria.
-  RH2015/000486.  Borsí  d'ordenances-conserge  de  l'Ajuntament  d'Inca  i  els  seus
organismes autònoms.
- RH2016/000517. Borsí de netejadors/es de l'Ajuntament d'Inca i dels seus organismes
autònoms».

Aquest  acord  del  Patronat  de  data  23  d'abril  de  2018  va  ser  ratificat  pel  Ple  de
l'Ajuntament d'Inca de 31 de maig de 2018 segons acredita l'esmentat annex IV.  

Desena
Traspàs dels usuaris   

L'Ajuntament d'Inca finançarà l'estada dels usuaris que a la data en que es faci efectiu
l'assumpció de la titularitat i gestió  del centre i servei «Residència Miquel Mir» estiguessin
ocupant  una  plaça  municipal  en  concepte  de  serveis  residencials  o  servei  d'estades
diürnes,  aplicant  els  preus estipulats  al  BOIB núm. 143 de 12 de novembre de 2016
Resolució de revisió i adequació de preus públics plaça/dia per a l'any 2017 en els centres
residencials i els centres d'estada diürna per a persones majors amb els que es realitzi
concert de reserva i ocupació de plaça amb l'IMAS. 
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L'Ajuntament d'Inca haurà de fer-se càrrec d'aquesta despesa, així com de l'aplicació de
les revisions de preu,  mentre les persones usuàries d'ambdós serveis segueixin d'alta i
no siguin baixa per canvi a plaça de dependència o per baixa definitiva al servei. 

Les persones usuàries del servei de residència seran reubicades al centre residencial Llar
dels Ancians, una vegada es faci efectiu l'assumpció de la titularitat i gestió  del centre i
servei «Residència Miquel Mir» durant el temps que durin les obres de reforma integral de
la «Residència Miquel Mir». 

S'adjunta a la proposta d'acord, l'annex XII,  la relació dels usuaris de cada servei que
estan d'alta  a  cada  servei,  la  versió  definitiva del  qual  s'incorporarà al  moment de la
signatura del conveni. 

Onzena
Cessió de béns mobles  

L'Ajuntament d'Inca , atès que s'ha de fer una reforma integral de tot l'edifici «Residencia
Miquel Mir»,  retirarà tots els béns mobles de la part destinada a atenció residencial, en el
termini d'un mes des del trasllats dels residents de la residència Miquel Mir al centre Llar
dels Ancians, com s'especifica més endavant   l'assumpció de la titularitat  del  centre i
servei «Residència Miquel Mir», si després d'aquest termini restàs algun ben moble l'IMAS
en podrà fer l'ús que en consideri més adient. 

En el cas dels béns mobles de l'espai destinat a centre de dia, es farà un inventari que
s'enumera en l'annex XIII, i el Consell n'acceptarà la cessió i adscriurà  els béns a l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials en el termini d'un mes des de la signatura del conveni. 

Dotzena
Cessió d'ús dels mitjans patrimonials

L'Ajuntament d'Inca, atès que s'ha de fer una reforma integral de tot l'edifici «Residència
Miquel Mir», i a l'empara de l'art. 71 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les  Administracions  Públiques,  cedirà  l'ús  dels  béns  immobles  que  s'adjunten  a  la
proposta d'acord com annex XIV, per un termini de 50 anys al Consell Insular de Mallorca.
El  Consell  haurà de destinar els immobles a l'atenció de caràcter assistencial,  restant
prohibit destinar els immobles a ús administratiu, excepte l'ús administratiu per auxiliar i
donar suport a les funcions assistencials. 

Previ acord entre les parts el Consell podrà destinar els immobles a altres usos diferents
als anteriorment indicats. L' incompliment de les anteriors obligacions per part del Consell,
relatives al destí dels immobles, donarà lloc a la resolució del conveni sense cap tipus
d’indemnització 

El Consell Insular de Mallorca per la seva banda, una vegada signat el conveni de cessió
d'ús  i  dret  de superfície  presentarà el  projecte de reforma integral  de  la  «Residència
Miquel Mir» i l'executarà per poder adaptar el centre  a la normativa actual per centres
residencials i de dia per a persones majors dependents. Una vegada acabada la reforma
es presentarà el projecte de gestió sociosanitari del centre «Miquel Mir» que albergarà
places  de  residència  per  a  persones  amb  dependència,  persones  amb  necessitats
d'atenció sociosanitària i de servei de centre de dia. 
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Per poder obtenir  la bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre Construccions,
Instal•lacions  i  Obres  que  es  regula  a  l'article  4.2  a)  de  l'Ordenança  fiscal  municipal
reguladora de dit impost, s'acorda que prèvia petició del Consell de Mallorca, el Ple de
l'Ajuntament d'Inca declararà expressament que l'obra que realitzi el Consell de Mallorca
consistent en la reforma integral de la Residència Miquel Mir és d'especial interès o utilitat
municipal pel fet que hi concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o
de foment de l'ocupació que així ho justifiquin . 

Tretzena
Cessió dels contractes subscrits per a l'Ajuntament d'Inca 

L'Ajuntament d'Inca, manifesta que no té cap contracte de subministrament i/o servei amb
cap proveïdor objecte  de cessió. En el cas de que hi hagués algun contracte  a la data en
que es faci efectiu l'assumpció de la titularitat i gestió  del centre i servei «Residència
Miquel Mir», l'Ajuntament cedirà al Consell Insular de Mallorca els contractes que estiguin
en  vigor  a  la  signatura  del  conveni,  amb  el  consentiment  previ  del  contractista,  i
s'incorporaria la informació com annex a l'acord. 

L'Ajuntament d'Inca s'obliga a comunicar al Consell Insular de Mallorca les propostes de
modificació de les clàusules contractuals que proposin els contractistes quan se sol·liciti el
seu consentiment, i el Consell Insular de Mallorca pot rebutjar la cessió dels contractes si
les modificacions sol·licitades suposen una càrrega per al seu funcionament normal. 
L'assumpció del Consell Insular de Mallorca dels contractes que té subscrits l'Ajuntament
d'Inca s'ha de fer en cada cas d'acord amb el que determini la normativa aplicable a cada
contracte. 

Catorzena
Correccions o rectificacions en els annexos 

En el  supòsit  que sigui  necessari  introduir  correccions o rectificacions en els annexos
d'aquest conveni, aquestes s'han de dur a terme, una vegada constatada la necessitat de
l'esmena  per  l'Administració  de  l'Ajuntament  d'Inca  i  el  Consell  Insular  de  Mallorca,
mitjançant  un certificat  expedit  per la secretaria de l'Institut  Mallorquí  d'Afers Socials i
l'Ajuntament  d'Inca.  Del  contingut  d'aquest  certificat,  se  n'ha  de  donar  compta  a  la
secretaria de la Comissió Mixta d'assumpció de la titularitat i  gestió del centre i servei
«Residència Miquel Mir» de l'Ajuntament d'Inca per el Consell Insular de Mallorca. 

Quinzena
Jurisdicció competent 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses que puguin sorgir
sobre  la  interpretació  i  el  compliment  del  conveni  s'han  de  sotmetre  a  la  jurisdicció
contenciosa administrativa. 

Setzena  
Efectes
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L'assumpció  de la  titularitat  i  gestió  dels  centres i  servei  «Residència Miquel  Mir» de
l'Ajuntament d'Inca per part del Consell de Mallorca es produirà  el dia 1 de setembre de
2018 amb el traspàs de tots els mitjans personals i materials descrits a aquest Acord."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia per a l'assumpció a
favor del Consell de Mallorca de la titularitat i la gestió del centre i servei de la Residència
Miquel Mir.

7. DICTAMEN  DE  LA COMISSIÓ  INFORMATIVA D'HISENDA PER  MODIFICAR  EL
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA
DE RESIDUS

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per modificar el
contracte de concessió del servei públic de recollida domiciliària de residus, que transcrit
textualment diu:

"INFORME  JURÍDIC  AMB  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  que  emet  el  secretari
accidental de l’Ajuntament en el expedient de modificació de la concessió del servei
públic de recollida domiciliària de residus del terme municipal d'Inca.

I. Antecedents

En data de 27 de juliol  de 2017, el  Ple de l’Ajuntament va acordar l’adjudicació de la
concessió del servei públic de recollida domiciliària de residus del terme municipal d'Inca i
el seu transport i en conseqüència aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa UTE
LUMSA-AMER E HIJOS sota les condicions previstes en la documentació contractual que
consten en el corresponent expedient. En data de 4 de desembre de 2017, després de la
desestimació d’un recurs especial en matèria de contractació interposat per una empresa
concursant, se subscrigué el contracte.

Degut a la complexitat i innovació, respecte de la situació anterior, que presenta l’actual
servei,  es  va  implantant  de  forma  gradual.  Dins  aquest  període  transitori  han  sorgit
diverses qüestions que són les que s’expliquen detalladament a l’informe de l’enginyer
tècnic municipal i que podem resumir en les següents:

Els  inconvenients  operatius,  demostrat  en  altres  indrets,  que  presenta  el  model  de
contenidors de càrrega lateral que es varen oferir a l’oferta de l’adjudicatària, com explica
l’empresa i ratifica el tècnic. Per aquest motiu es proposa la seva substitució per uns altres
que no tenen aquesta problemàtica. Aquests nous contenidors representen un estalvi a
l’empresa  per  aquest  concepte  de  127.400,38  euros  i,  per  tant,  hauran  d’originar  la
correlativa compensació a l’Ajuntament, si s’aprova la modificació. El tècnic accepta el
canvi.

La compensació a favor de l’Ajuntament s’articula de diferents formes:
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1. El cost d’adquisició dels contenidors a repartir als establiments segons disposa el punt
3.8.4 del plec de prescripcions tècniques (PPT), que ascendeix ala quantitat de 42.747,50
eu. seria assumit per la contractista.

2. Per poder eliminar les actuals zones d’aportació ubicades en sòl rústic i substituir-les
per  les  àrees  d’aportació  vigilades  que  preveu  el  plec,  és  necessària  un  tramitació
administrativa ambiental  que retardarà excessivament la  seva consecució,  per  la  qual
cosa es proposa habilitar unes àrees d’aportació provisional amb un cost de 22.292.56.eu.

Sumant  els  dos conceptes  anteriors  existeix  un  romanent  a  favor  de  l’Ajuntament  de
62.360,32 euros. Tenint en compte que el contracte es troba en la fase inicial, el tècnic
proposa que aquest quantitat resti a compensar per a futures necessitats.   

II. Fonaments de dret de la modificació

La normativa aplicable tant el projecte modificat com al projecte d’obres complementàries
és el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), RD legislatiu 3/2011
de 14 de novembre l’RDL 3/2011, perquè, encara recentment hagi entrat en vigor la nova
Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  aplicació  de  la
disposició transitòria primera 2, els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la Llei es regiran per la llei anterior. 

El  TRLCSP distingeix  entre  modificacions  previstes  a  la  documentació  que  regeix  la
licitació (art. 106) i modificacions no previstes a la documentació que regeix la licitació (art.
107).

En aquest cas ens trobem davant el segon supòsit, és a dir, modificacions no previstes
anteriorment. 

L’art. 107 del TRLCSP disposa textualment:

Artículo 107. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán
efectuarse  cuando  se  justifique  suficientemente  la  concurrencia  de  alguna  de  las
siguientes circunstancias:

a)  Inadecuación  de  la  prestación  contratada  para  satisfacer  las  necesidades  que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
b)  Inadecuación  del  proyecto  o  de  las  especificaciones  de  la  prestación  por  causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo
geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en
la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en
los términos inicialmente definidos.
d)  Conveniencia  de  incorporar  a  la  prestación  avances  técnicos  que  la  mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de
la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
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e)  Necesidad de ajustar  la  prestación  a  especificaciones  técnicas,  medioambientales,
urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad  aprobadas  con  posterioridad  a  la
adjudicación del contrato.

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá
alterar  las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación,  y  deberá limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de
la prestación inicialmente contratada.
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y
como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10
por  ciento  del  precio  de  adjudicación  del  contrato;  en  el  caso  de  modificaciones
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.
e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado
ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

L’art. 282 del TRLCSP quant a la modificació del contracte de gestió de serveis públics
preveu la  possible  modificació  per raons de interès públic i  si  concorren les anteriors
circumstàncies i sempre que es restableixi l’equilibri econòmic del contracte. 

En aquest  cas  s’observa la  possibilitat  de modificar  el  contracte,  per  quant  no  s’està
davant una modificació substancial, a la vista de l’import del contracte, i a més a la vista
de la innovació que suposen aquests tipus de contenidors, recents en el  mercat i  poc
experimentats, estem dins uns marges raonables per considerar que aquesta situació no
era previsible. A més segons els informes tècnics, a la vista dels càlculs i compensacions
que  es  realitzen,  queda  degudament  restablert  l’equilibri  econòmic  del  contracte  o
s’estableixen les condicions per al seu restabliment.

En conseqüència s’emet informe jurídic favorable a resultes del qual es realitza la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Modificar el contracte de concessió del servei públic de recollida domiciliària de
residus del  terme municipal  d'Inca  i  el  seu  transport,  que  es  regirà  per  les  següents
condicions:

a.  Els  contenidors  de  càrrega  lateral  Formato  Verde  3200  litres  se  substitueixen  per
contenidors Contenur de la mateixa capacitat.
b. Els contenidors de càrrega lateral Formato Verde de 1.800 litres se substitueixin per
contenidors Contenur de 2.200 litres.
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c.  Tot  i  que aquest  canvi  suposa un estalvi  a  l’adjudicatària  de 127.400,38 euros,  es
realitzaran les següents compensacions a favor de l’Ajuntament:

- L’adquisició de contenidors per entregar a establiments, segons el punt 3.8.4 del PPT, i
que  havia  d’assumir  l’Ajuntament,  anirà  a  càrrec  de  la  contractista,  amb un  valor  de
42.747,50.
 
- L’adequació d’àrees d’aportació provisional en zones urbanes o urbanitzables ubicades
en sol rústic, per un cost de 22.292,56.

-  Una  vegada  restades  les  anteriors  quantitats  al  estalvi  de  l’empresa,  existeix  un
romanent a favor de l’Ajuntament de 62.360,32 euros, el qual es compensarà al llarg de la
vigència del contracte amb altres necessitats que puguin sorgir o en el seu defecte es
descomptarà del preu a satisfer al contractista, a lliure elecció de l’Ajuntament.

SEGON.  Delegar  en  la  Junta  de  Govern  de  l’Ajuntament  la  decisió  sobre  quines
necessitats  del  contracte  s’aplicarà el  romanent  a  favor  de l’Ajuntament de 62.360,32
euros, o la decisió, en el seu cas, de descomptar aquest import del preu a percebre per
part del contractista. 

QUART. En tot allò que no s’oposi a l’anterior regeix el contracte subscrit en data de 4 de
desembre de 2017 amb tots els seus annexos.

QUINT. Facultar el Sr. Batle president per a la signatura del contracte de modificació."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes
(PI), i cinc (5) vots en contra del grup municipal del PP.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per modificar el contracte de concessió del servei públic de recollida domiciliària
de residus.

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2018

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria del Premi Dijous Bo 2018, que transcrit textualment
diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ I FORMACIÓ
AMB REFERÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2018

La Comissió  Informativa  de Cultura,  Educació,  Formació  i  Esports,  reunida en sessió
ordinària de data de 20 de juny de 2018, informà favorablement la següent proposta de
bases  reguladores  de  la  convocatòria  del  Premi  Dijous  Bo  2018,  que  eleva  a  la
consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca:

26



1. Aprovar les bases que han de regir  la convocatòria del  Premi Dijous Bo 2018, del
següent contingut textual:

"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2018

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del Premi Dijous Bo 2018  amb la finalitat
d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de
qualsevol  nacionalitat,  com  a  reconeixement  exprés  per  la  seva  contribució  a  la
salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el
civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

Amb aquest objectiu,  el  Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca el  Premi Dijous Bo 2018,
d’acord amb les bases següents:

1. SECCIONS

El  Premi  Dijous  Bo  tendrà  una  única  denominació  i  podrà  concedir-se  a  aquelles
persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des
de diversos camps, hagin duit a terme una activitat en benefici de la societat inquera, o
hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca.

Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns. No es concediran a
títol  pòstum,  exceptuant  que  la  seva  defunció  hagi  tengut  lloc  amb  posterioritat  a  la
presentació de la seva proposta de candidatura, d’acord amb els terminis establerts a les
bases de la convocatòria.

2. BENEFICIARIS

Podran ser  beneficiàries del  Premi  que es regulen en aquest  reglament les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat,  que reuneixin els
requisits que exigeixin les bases de la convocatòria del Premi Dijous Bo. Les persones
beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes de candidatures hauran de presentar-se mitjançant instància acompanyada
de la documentació següent:

- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.
-  Currículum  vitae del  candidat  o  candidata  proposada,  o  memòria  d'activitats,  quan
aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient,
a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.
-  Cada candidatura ha d'anar  acompanyada d'un mínim de 10 signatures  de li  donin
suport. 

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES

El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 5 d'octubre de 2018. Les propostes
s’han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi
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seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la
data d’emissió no és posterior a dia 5 d'octubre de 2018.

5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La  Comissió  Informativa  de  Cultura  és  l’encarregada  de  resoldre  les  propostes  de
candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. 

El  Consell  Municipal  de  Cultura,  òrgan  consultiu  de  l’Ajuntament  d’Inca,  emetrà  una
proposta de concessió de Premi Dijous Bo 2018, la qual resultarà del següent sistema de
votació:

Prèviament a la votació cada una de les candidatures podrà ser defensada davant els
membres  del  Consell  Municipal  de  Cultura  (CMC)  per  la  persona  que  n'hagi  fet  la
proposta o per la persona en qui aquesta delegui.
Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.
S'establirà una primera volta de votacions on totes les candidatures seran votades de
manera individual. Passaran a la següent ronda les propostes que obtenguin la majoria
absoluta dels vots afirmatius dels membres presents a la reunió.
En cas de quedi seleccionada més d'una proposta tindrà lloc una segona votació en la
qual es decidirà si les propostes que han passat a segona volta poden rebre el premi o si
es continua amb la votació per a una següent tria. El resultat haurà d'obtenir la majoria
simple dels vots presents.
I així successivament fins al resultat final que decidiran els membres presents del CMC.
De cara al resultat final seran els mateixos membres del CMC els qui decidiran la quantitat
de premiats de cada any.

Un cop decidida la proposta, el Consell Municipal l'elevarà a la Comissió Informativa de
Cultura, la qual realitzarà la proposta de concessió del Premi Dijous Bo 2018 i l'elevarà a
la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.

Per  a la  seva concessió,  el  Premi  Dijous Bo requerirà  acord plenari  de la  corporació
municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple. 

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo
i el premiat o premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.

La  Comissió  Informativa  de Cultura  resoldrà  tots  aquells  aspectes  que no contemplin
aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.

6. CONTINGUT DEL PREMI

El  Premi  Dijous  Bo  no  tendrà  dotació  econòmica  i  consistirà  en  una  peça  artística
acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació a la convocatòria del Premi Dijous Bo 2018 suposa la total  acceptació
d’aquestes bases.”
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Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal de l’Ajuntament d’Inca
acordarà allò que consideri més adient als interessos municipals."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria del Premi Dijous Bo.

9. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'URBANISME  PER  APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ÚS DEL CASAL DE JOVES

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar
inicialment la modificació del reglament d'ús del Casal de Joves, que transcrit textualment
diu:

"INFORME-PROPOSA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal  en  relació  amb  la  tramitació  per  a  l'aprovació  inicial  de  la  modificació  del
REGLAMENT QUE REGULA   L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEL CASAL
DE  JOVES  D’INCA  ‘SA  FÀBRICA’,     PERQUÈ  S’ELEVI  A LA  DECISIÓ  DEL  PLE  DE
L'AJUNTAMENT.  

I. VIST l'expedient núm. 062018/30 relatiu a la tramitació i aprovació de la modificació del
Reglament que regula  l’ús de les instal·lacions municipals del casal de joves d’Inca ‘Sa
Fàbrica’ de l'Ajuntament d'Inca. 

Antecedents de fet 

1.  L'  Ajuntament d'Inca és titular  del  Casal  de Joves,  anomenat ‘Sa Fàbrica’,  situat  a
l'avinguda  de  Lluc,  número  299,  equipament  públic  destinat  a  albergar  i  dinamitzar
activitats destinat a persones joves, així com fomentar la seva participació.

2.- L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 30/05/2014, va aprovar inicialment el
Reglament que regula  l’ús de les instal·lacions municipals del casal de joves d’Inca ‘Sa
Fàbrica’, el qual va esdevenir definitiu atès que no es varen presentar al·legacions durant
la seva tramitació, una vegada que va ésser publicat en el  Butlletí  Oficial  de les Illes
Balears, dia 7/08/2014. 

3. Per part de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament es vol dur a terme la modificació del
Reglament en qüestió per adaptar-lo a la realitat actual, així com ampliar la destinació dels
seus usuaris a un públic catalogat com a infants, sense establir una limitació d'edat. 

En aquest sentit, destaca la modificació de l'article 2, on es regulen els diferents espais i
serveis, establint una nova organització i introduït nous espais, així com l'article 5 relatiu
als usuaris habituals, ampliant aquest concepte i l'article 10 on es regula les normes de
cessió els espais als usuaris. 
 

29



 Fonaments de dret

1. Les entitats locals tenen competència per a l'elaboració de normes reglamentàries en
l’àmbit de les competències que es determinen als articles 25 i 26 de Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com aquelles que es determinen a les
normes sectorials corresponents, en particular el previst a l'article 25 de la Llei 7/2013, de 26
de  novembre,  de  règim  jurídic  d’instal·lacions,  accés  i  exercici  d’activitats  a  les  Illes
Balears. 

Així  mateix,  els  articles  127  i  següents  (títol  VI)  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de
procediment administratiu, s'estableixen les disposicions i principis bàsics relatius a l'exercici
de la potestat reglamentària i altres disposicions. 

En el cas que ens ocupa, els ajuntaments tenen competència en matèria d'ocupació del
temps lliure i  promoció de la cultura i  equipaments culturals,  d'acord amb allò previst  a
l'article 25.2 l) i m) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de bases de règim local, per tant, el present
reglament que ara es dur a aprovació, s'emmarca dins aquesta competència municipal, així
com dins la potestat organitzativa municipal.  

2. Quant procediment a seguir per a l'aprovació de la present ordenança municipal ara en
tramitació,  serà  d'aplicació  el  que  disposa  l’article  49  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril
reguladora de les bases de règim local i els articles 102 i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

No obstant això, atès el caràcter de impacte poc significatiu de les modificacions envers a
l'economia  i  que  no  impliquen  la  imposició  de  noves  obligacions  rellevants  als  seus
destinataris, entenem que no es necessari dur a terme el tràmit previst a l'article 133.1 de la
Llei 39/2015. 

Per altra banda, atès el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim
local 7/1985, de 2 d’abril, per a l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals
serà necessari el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres de la
corporació.

II. ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de
novembre de 1986, el lletrat assessor municipal que subscriu sotmet el present  Informe-
Proposta FAVORABLE a  la  consideració  del  regidor  de Participació  Ciutadana i  Festes
perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent
per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.  APROVAR inicialment  la modificació del  REGLAMENT QUE REGULA    L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEL CASAL DE JOVES D’INCA ‘SA FÀBRICA’.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies la proposta de la modificació del
REGLAMENT QUE REGULA   L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEL CASAL
DE JOVES D’INCA ‘SA FÀBRICA’, anunci que es publicaran en el BOIB i a la pàgina web
de l'Ajuntament, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea
d'urbanisme i habitatge) d'aquest Ajuntament i formular allegacions i/o suggeriments. En el
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cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament
la proposta de reglament municipal. "

La Sra. Tarragó demana que consti  que tenen queixes d’algunes associacions que no
s’han sentit acollides i que pensen que l’equip de govern ha de fer tota la feina possible
per vetllar perquè això no sigui d’aquesta manera.

El Sr. Oriol agraeix a la Sra. Tarragó que els transmetin la queixa i explica que el telèfon
està a la pàgina web de l’Ajuntament, i que ells estan per atendre qualsevol problema
d’associacions que vulguin parlar amb ells o dur a terme un projecte, o dir-los simplement
que alguna cosa no està ben feta. Agrairia a la Sra. Tarragó que el posàs en contacte amb
aquesta associació i poder arreglar les queixes o demandes que puguin tenir.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Urbanisme per aprovar inicialment la modificació del Reglament d'ús del Casal de Joves.

10.DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'URBANISME  PER  APROVAR
INICIALMENT EL REGLAMENT D'ÚS PER A LA CESSIÓ D'ESPAIS EN EL MUSEU
DEL CALÇAT

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar
inicialment el Reglament d'ús per a la cessió d'espais en el Museu del Calçat, que transcrit
textualment diu:
 
"INFORME-PROPOSA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal  en  relació  amb  la  tramitació  per  a  l'aprovació  inicial  del  REGLAMENT  I
CONDICIONS  D'ÚS  PER  A  LA  CESSIÓ  D'ESPAIS  AL  MUSEU  DEL  CALÇAT    DE
L'AJUNTAMENT D'INCA,   PERQUÈ S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.  

I.  VIST l'expedient  núm.  062018/23  relatiu  a  la  tramitació  i  aprovació  del  Reglament  i
condicions d'ús per a la cessió d'espais al Museu del Calçat de l'Ajuntament d'Inca. 

Antecedents de fet 

1. L' Ajuntament d'Inca és titular del Museu del Calçat, instal·lació de caràcter polivalent i
multifuncional, on, juntament amb l'espai dedicat a exhibició de les diferents exposicions
projectades, existeixen altres espais que permeten diferents usos perquè siguin aprofitats,
no només pel propi ajuntament, sinó també per altres entitats públiques, privades, així
com a associacions i particulars. 

Així per tant, amb la següent proposa de reglament, es pretén regular aquests espais de
possible cessió amb l’objecte de facilitar, promocionar i dinamitzar les instal·lacions del
Museu.  

31



En aquest reglament, es regularà l'ús dels espais, destinataris, els tipus d'espais, la forma
d'autoritzar, condicions d'ús, normes generals per a la cessió i l'ús de l'espai i, finament, el
règim sancionador en el cas d'incompliment de les normes d'ús.   

Així mateix, sense perjudici de la consulta pública esmentada, també es podrà sotmetre a
audiència als ciutadans i entitats afectades pel contingut del present reglament.  

2. En compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el present
reglament que ara es tramita ha estat sotmès a consulta pública per un termini de 15 dies a
través  del  portal  web  de  l'Ajuntament  i  la  notificació  personal  a  aquelles  entitats,
associacions i  organitzacions més representatives  potencialment  afectades per  la  futura
norma reglamentaria sobre el següent punts:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

Durant aquest termini de consulta no s'ha presentat cap suggeriment i/o al·legació. 

Fonaments de dret

1. Les entitats locals tenen competència per a l'elaboració de normes reglamentàries en el
àmbit de les competències que es determinen als articles 25 i 26 de Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com aquelles que es determinen a les normes
sectorials corresponents, en particular el previst a l'article 25 de la Llei 7/2013 de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. 

Així  mateix,  els  articles  127  i  següents  (títol  VI)  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de
procediment administratiu, s'estableixen les disposicions i principis bàsics relatius a l'exercici
de la potestat reglamentària i altres disposicions. 

En el cas que ens ocupa, els ajuntaments tenen competència en matèria de promoció de la
cultura i equipaments culturals, d'acord amb el previst a l'article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, de bases de règim local, per tant, el present reglament que ara es dur a aprovació,
s'emmarca dins  aquesta  competència  municipal,  així  com dins  la  potestat  organitzativa
municipal.  

2. Quant procediment a seguir per a l'aprovació de la present Ordenança municipal ara en
tramitació,  serà  d'aplicació  el  que  disposa  l’article  49  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril
reguladora de les bases de règim local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Per altra banda, atès el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim
local 7/1985, de 2 d’abril, per l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals
serà necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la
corporació.

II. ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de
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novembre de 1986, el lletrat assessor municipal que subscriu sotmet el present  Informe-
proposta FAVORABLE a  la  consideració  del  regidor  de  Participació  Ciutadana i  Festes
perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent
per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. APROVAR inicialment REGLAMENT I CONDICIONS D'ÚS PER A LA CESSIÓ D'ESPAIS
AL MUSEU DEL CALÇAT   DE L'AJUNTAMENT D'INCA. 

2. SOTMETRE a informació pública pel termini de  30 dies la proposta de REGLAMENT I
CONDICIONS  D'ÚS  PER  A  LA  CESSIÓ  D'ESPAIS  AL  MUSEU  DEL  CALÇAT    DE
L'AJUNTAMENT  D'INCA, anunci  que  es  publicaran  en  el  BOIB i  a  la  pàgina  web  de
l'Ajuntament, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea
d'Urbanisme i Habitatge) d'aquest Ajuntament i formular allegacions i/o suggeriments. En el
cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament
la proposta de reglament municipal."

El Partit Popular proposa unes esmenes al Reglament d’ús per a la cessió d’espais al Mu-
seu, que consisteixen a modificar els següents articles:

- A l’article 4, a la darrera frase, on diu: "Tots els espais són accessibles per a cadira de ro-
des", demanen que la redacció sigui: "espai adaptat per a la gent amb mobilitat reduïda".

A l'article 5 proposen que s’afegeixi que el compliment d'aquest article es podrà exceptuar
quan hi  hagi  arguments i  motivació suficient al  parer de qui  ha d'atorgar l’autorització
pertinent.

Per altre banda comenta que quant diu que “la resolució de la petició correspon al Museu
del Calçat", suposa que cada vegada que diu "Museu del Calçat" es refereix a la persona
a  qui  correspon  la  direcció  del  Museu.  A la  qual  dubte,  la  Sra.  Sabater  li  contesta
afirmativament.

Amb aquestes esmenes els arts 4 i 5 del  Reglament i condicions d’ús per a la cessió
d'espais al Museu del Calçat d'Inca quedarien de la següent manera:

Article 4. Tots els espais estan adaptats per a gent amb mobilitat reduïda.

Article 5. Els horaris d'ús dels espais polivalents serà el que sigui vigent en el Museu en el
moment de dur a terme l'acte i/o ús dels espais. El compliment d'aquest article es podrà
exceptuar  quan  hi  hagi  arguments  i  motivació  suficient  al  parer  de  qui  ha  d'atorgar
l’autorització pertinent.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació l'esmena proposada per l'equip municipal del Partit Popular i n'esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Urbanisme per aprovar inicialment el Reglament d'ús per a la cessió d'espais en el Museu
del Calçat.

11. PROPOSTA DE LA BATLIA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL
DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI

Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la proposta que transcrita textualment diu:

"PROPOSTA DE LA BATLIA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT
D’INCA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI”

‘Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets’
 Aquestes paraules corresponen a la redacció de l’article primer de la declaració Universal
de Drets humans i és l'inqüestionable fonament que regeix el treball de les corporacions
locals, entitats legítimes i garants de la defensa i protecció dels drets i deures de totes les
persones que viuen als nostres territoris.

Quan  es  compleixen  70  anys  de  l’aprovació  del  document  declaratiu  aprovat  per
l’assemblea general  de  Nacions unides,  65  anys de l’aprovació  del  Conveni  per  a  la
protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i 39 anys des de la seva
ratificació per Espanya, l’Ajuntament d’Inca s’adhereix, un any més, a la commemoració
del Dia Internacional de l’orgull LGTBI com a part del seu compromís amb la igualtat de
tracte i oportunitats com a principi fonamental i tasca prioritària per a les Administracions
Locals.

El 28 de juny, en record als disturbis de Stonewall, celebram el reconeixement formal dels
drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals fonamentat en
valors universals i  democràtics com la igualtat, el respecte, la diversitat i  la llibertat, al
mateix temps, lamentam que en molt de casos el reconeixement dels seus drets no passi
de ser un reconeixement formal, que en ocasions no és suficient garantia per a aquestes
persones que els seus drets siguin efectivament respectats.

Reconeixem les moltes mesures que des de diferents àmbits públics es duen a terme per
visibilitzar  i  donar  suport  al  col·lectiu,  així  com  d’altres  per  modificar  aptituds,  i  ens
solidaritzem amb totes les persones que han sofert mostres d’intolerància, discriminació i
violència, a la mateixa vegada que som contundents en el rebuig d’aquests fets.

Els  Ajuntaments  som la  porta  d’entrada i  primer  termòmetre  de les  necessitats  de  la
ciutadania i  la salvaguarda de la convivència ciutadana i  no-discriminació de totes les
persones, amb independència de la seva raça, sexe, edat, procedència i condició sexual,
representam un dels tres pilars fonamentals sobre els quals se suporta l’estructura del
nostre Estat i contribuïm de forma inequívoca al seu estat de benestar.

Per tot això com Ajuntament ens comprometem a:
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- Continuar treballant en polítiques d’igualtat al  nostre municipi  per tal  d’avançar en la
superació de barreres que persisteixen avui dia.
- Donar suport a les associacions que treballen la matèria i ajudar a la visibilització del
col·lectiu LGTBI.
- Condemnam qualsevol tipus d’agressió, incloent violència física, verbal, la humiliació o el
menyspreu  cap  a  persones  LGTBI  i  ens  comprometem  a  continuar  treballant  en  la
informació i formació a la nostra Policia Local.
- Afirmam que no són possibles les polítiques d’igualtat sense els ajuntaments. Per aquest
motiu, reivindicam la necessitat de dotar els ajuntaments de les competències en aquesta
matèria així com, dels mitjans i recursos suficients per, en col·laboració amb el Govern
central  i  la  Comunitat  Autònoma,  assegurar  la  implementació  adequada  de  totes  les
polítiques i iniciatives necessàries per garantir la igualtat efectiva de les persones a la
nostra ciutat.
- Donar trasllat d’aquesta declaració i acords a la Direcció Insular D’Igualtat de Mallorca, al
Govern de la Comunitat, a la FEMP i al Ministeri d’Igualtat perquè recullin aquesta petició
de competències i recursos per atendre de millor manera la ciutadania del nostre territori."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia de declaració
institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.

El Sr. Torres, finalitzada la votació, s’absenta de la sala.

12.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS D'INCA PER A L'ADEQUACIÓ
DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ ALS REQUERIMENTS DE LA CARTA SOCIAL
EUROPEA.

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal Independents d'Inca per a l'adequació
de la renda mínima d'inserció als requeriments de la Carta Social Europea, que transcrita
textualment diu:

"MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’INDEPENDENTS  D’INCA  A
PROPOSTA DE L’ENTITAT ‘DIGNITAT I SOLIDARITAT’ (ADIS) PER A L’ADEQUACIÓ
DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ ALS REQUERIMENTS DE LA CARTA SOCIAL
EUROPEA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

 España dentro de su participación en el Consejo de Europa, se encuentra vinculada a
la Carta Social Europea originaria y que ratificó en su totalidad en el BOE de 26 de Junio
de  1980,  por  el  protocolo  adicional  de  1988,  que incluía  entre  otros  el  derecho  a  la
protección de las personas ancianas (ratificada en su totalidad en el BOE de 25 abril de
2000), y el protocolo de Enmienda de 1991, que tenía la finalidad de mejorar la eficacia de
la Carta, especialmente su mecanismo de control. Sin embargo, a día de hoy, no está
firmado  el  Protocolo  de  Reclamaciones  Colectivas  de  1995,  ni  ratificada,  aunque  sí
firmada, la Carta Social Europea revisada de 1996.
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En  el  Convenio  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  Libertades
Fundamentales, y la Carta Social Europea, firmados respectivamente en Roma el 4 de
noviembre de 1950, y en Turín el 18 de octubre de 1961 (abierta a su firma), así como sus
3 Protocolos, los estados miembros del Consejo de Europa, entre los que se encuentra
España, convinieron en garantizar a sus pueblos los derechos civiles y políticos y las
libertades especificados en esos instrumentos. Garantizar a sus pueblos los derechos
sociales especificados en esos instrumentos con objeto de mejorar su nivel de vida y de
promover su bienestar social.

En la Conferencia Ministerial sobre los Derechos del Hombre, celebrada en Roma el 5 de
noviembre de 1990, se subrayó la necesidad de preservar el carácter indivisible de todos
los derechos humanos,  sean civiles,  políticos,  económicos,  sociales o culturales y, de
dotar  a  la  Carta  Social  Europea  de  un  nuevo  impulso  para  actualizar  y  adaptar  el
contenido teniendo en cuenta los cambios sociales fundamentales que se han producido
con  posterioridad.  Así,  en  1998  se  decide  añadir  8  nuevos  derechos,  todos  ellos
importantes para las personas.
 
Este instrumento legal  vincula a España en la garantía y derechos reconocidos, y las
interpretaciones que realice el Comité Europeo de Derechos Sociales.
 
 Los mecanismos de control de su cumplimiento son: el sistema de informes, aplicable a
todos los estados que han ratificado la Carta Social Europea, originaria y/o revisada,las
Decisiones de Fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales y el procedimiento de
reclamaciones colectivas que España no ha firmado.
 
 Las partes contratantes remiten al Comité Europeo de Derechos Sociales cada año un
informe en el  que explican cómo están observando la Carta en su país al  aprobar la
normativa o ejecutar una práctica. Por esto es importante señalar que el 28 de Enero de
2014,  el  Comité  Europeo  de  Derechos  Sociales   elaboró  las Conclusiones
correspondientes al Informe nº 25 presentado por España, con referencia al período
comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, en el que se
analiza la conformidad a la Carta de la normativa y práctica respecto al Grupo temático 2
relativo a la salud, seguridad social y protección social, que incluye entre otros el articulo
12 (Derecho a la seguridad social),  13 (Derecho a la asistencia social y médica) y 14
(Derecho a los beneficios de los servicios sociales) de la Carta Social Europea y 4 del
Protocolo Adicional de 1998 (Derecho a la protección social de las personas ancianas),
todos ellos concernientes a los compromisos asumidos por España. 

El artículo 13 en particular obliga a los Estados a  velar por que toda persona que no
disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio
esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un
régimen de Seguridad Social,  pueda obtener  una asistencia  adecuada y, en  caso de
enfermedad, los cuidados que exija su estado.

Dicho artículo es de obligado cumplimiento a tenor de los artículos. 9, 10, y 91 de la
Constitución Española y su contenido mínimo se concreta conforme a la interpretación
auténtica del mismo que realiza el Comité Europeo de Derechos Sociales previsto en la
propia Carta Social Europea.
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El  Estado Español  incumple sus compromisos en varios aspectos que considera muy
importantes y que lleva reclamando en informes anteriores y no se han subsanado en
todos estos años, y el más destacado es que las prestaciones por rentas mínimas que
hay implantadas en todas las comunidades autónomas no cumplen el nivel de suficiencia
que exige la Carta Social Europea, así como la cuantía de las prestaciones por hijo a
cargo tampoco son suficientes, al no tener en cuenta el umbral de pobreza de las familias.
De conformidad con las conclusiones emitidas el  28 de enero de 2014 por el  Comité
Europeo de Derechos Sociales, el sistema español de rentas mínimas incumple el artículo
13.1 de la Carta Social Europea, entre otros aspectos, por establecer prestaciones que se
encuentran manifiestamente por debajo del umbral de la pobreza, fijado conforme a la
Oficina  de  Estadística  de  la  Unión  Europea  EUROSTAT para  España  en  684€  por
persona/mes,  si hay familia en la misma vivienda, 342 € segundo adulto, más 205
para cada menor de 14 años. así como por condicionar el derecho a obtener rentas
mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la
comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo,
aunque no lo haga la necesidad).

El  informe  también  señala  en  varios  momentos  que  el  resto  de  prestaciones  por
desempleo,  discapacidad,  invalidez,  etc.,  jubilaciones  no  contributivas  y  algunas
contributivas, tampoco cumplen criterios de suficiencia.

Unas prestaciones, como es el caso, que perpetúan la situación de pobreza y exclusión,
no  alcanzan  el  estándar  mínimo  exigible  respecto  de  la  protección  de  los  derechos
humanos sociales, violando el derecho subjetivo que le corresponde, al ser dicha norma
un derecho interno a tenor del artículo 96.1 de la propia Constitución.

No podemos dejar de recordar que el propio artículo 13.1 de la Carta Social Europea
impone estas obligaciones a los estados  especialmente por vía de prestaciones de un
régimen  de  seguridad  social,  por  lo  que  no  cabe  desentenderse  del  problema  al
considerarse la asistencia social como una competencia de las Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, elevamos las siguientes:
PROPUESTAS:

PRIMERO: Instar al Congreso de los Diputados para que el Gobierno elabore un Plan
para  garantizar  una  Renta  Básica  incondicional,  individual  y  suficiente  con  carácter
universal que garantice los siguientes derechos:

-Derecho  de  toda  persona  a  percibir  una  Renta  básica
-Ningún  ciudadano  o  ciudadana  vivirá  por  debajo  del  umbral  de  pobreza
-  El  Sistema de Seguridad Social,  como garante de igualdad en todo el  territorio  del
estado  español  asumirá  un  cambio  en  la  redistribución  fiscal,  y  la  reducción  de  la
casuística de protección a través del Trabajo.

SEGUNDO. Instar al Gobierno central a que entre tanto se elabora el nuevo sistema de
protección, es necesario que los instrumentos que hoy existen se adecúen a la exigencia
de  la  Carta  Social  Europea,  y  por  lo  tanto  las  Rentas  Mínimas  deben  adecuar  la
legislación que las da lugar a los criterios dados por la interpretación del Comité Europeo
de Derechos Sociales.

Coherentemente  a  ello  exigir  al  Gobierno  como  legítimo  representante  de  todos  los
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ciudadanos y ciudadanas españolas ante la Comisión Europea, que firme y ratifique la
Carta Social Europea actual y en vigor de 1996 (España firmó la Carta Social Europea
revisada  el  23  de  octubre  de  2000  pero  está  pendiente  su  ratificación).

Exigir también al Gobierno, que se abra con carácter de urgencia el proceso para revisar
la actual Ley de Seguridad Social y su correspondiente Real Decreto que la desarrolla,
con el objeto de que se cumpla con los compromisos adquiridos al firmar y ratificar la
Carta Social  Europea, según interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales
respecto de las exigencias a las rentas mínimas.

TERCERO.-Instar al  Gobierno Municipal a que desde Servicios Sociales se realice un
estudio  cuantitativo  con  lo  que  supondría  la  aplicación  de  una  renta  básica  para  las
familias que actualmente se encuentra por debajo del umbral de la pobreza en nuestro
municipio.

CUARTO. Dar traslado de los acuerdos a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso
de los Diputados, y a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, y asimismo dar
difusión de este acuerdo en todos los canales informativos del Ayuntamiento".

Durant el debat el Sr. Jerez s'absenta de la sala.

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals,  se sotmet a votació la
Moció i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del
PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i tres (3) vots en
contra del grup municipal del PP.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Moció  del  grup  municipal
d’Independents d'Inca per a l'adequació de la renda mínima d'inserció als requeriments de la
Carta Social Europea.

13.  MOCIONS URGENTS

A. PROPOSTA DE LA BATLIA DE PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DE PEDRO
PASCUAL GUAL ALS PREMIS DE TURISME DE LES ILLES BALEARS

Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de presentació de la candidatura de Pedro
Pascual Gual als Premis de Turisme de les Illes Balears, que transcrita textualment diu:

"Proposta de Batlia de presentació de la Candidatura de Pedro Pascual Gual als
Premis de Turisme de les Illes Balears

El 5 de juny de 2018 es publicava al BOIB la resolució del president de l'Agència de
Turisme  de  les  Illes  Balears  (ATB)  la  convocatòria  pública  per  a  la  concessió  dels
Guardons ‘Premis Turisme de les Illes Balears’ per a l'any 2018.
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Els premis del turisme de les Illes Balears són unes distincions que tenen per finalitat
reconèixer les actuacions, en diverses vessants, de persones, empreses i institucions, tant
públiques  com  privades,  a  favor  del  turisme,  i  servir  d'instrument  per  estimular
comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de
les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

En aquest  cas,  des de  l'Ajuntament  d'Inca,  volem presentar  la  candidatura  de  Pedro
Pascual,  en  dues  candidatures,  al  treball,  a  l'esforç  i  a  la  dedicació  professional  en
Turisme i en la categoria a l'experiència turística.

Pedro Pascual Gual és propietari i administrador de la companyia Viva Hotels & Resorts i
Vanity Hotels. A més, és una persona que col·labora en múltiples esdeveniments i amb
diverses entitats de caire social.  Un exemple és la rehabilitació de l’antic edifici de les
monges blaves d'Inca, on ha posat en marxa la Fundació Es Convent,  dedicada a la
dinamització cultural de la Part Forana.

Per  tot  el  que s'ha  dit  anteriorment,  es  proposa al  Ple  de  l'Ajuntament  l'adopció dels
següents acords:

1. Proposar al Govern de les Illes Balears la candidatura de Pedro Pascual Gual als
Premis de Turisme de les Illes Balears en les categories al treball, a l'esforç i a la
dedicació professional en Turisme i en la categoria a l’experiència turística.

2. Donar-ne trasllat a l'Agència de Turisme de les Illes Balears."

Durant el debat s'incorpora a la sala el Sr. Jerez.

La Sra. Tarragó demana que la Proposta de Batlia sigui una declaració institucional.

El Sr. Batle accepta la proposta de la Sra. Tarragó.

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals,  se sotmet a votació la
Proposta declarada institucional i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta institucional de presentació
de la candidatura de Pedro Pascual Gual als Premis de Turisme de les Illes Balears.

14.PRECS I PREGUNTES 

Els  Sr.  Batle  vol  fer  una  menció  especial  i  una  felicitació  a  les  esportistes  inqueres
Catalina Corró Lorente i Cintia Rodríguez Rodríguez, que han aconseguit medalles en els
Jocs  del  Mediterrani  que  se  celebren  aquests  dies  a  Catalunya,  a  Tarragona.
Concretament Catalina Corró Lorente ha obtingut la medalla d'or als 400 metres estils i
Cintia Rodríguez Rodríguez, la medalla de bronze en la disciplina de gimnàstica artística.
Exposa que és tot un orgull per a Inca, i que és el moment de traslladar-los la felicitació de
tota la Ciutat i de la corporació pels èxits esportius a un esdeveniment tan important com
són els Jocs de la Mediterrània.
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I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-una
hores (21.00 h) del dia 28 de juny de 2018, de la qual s’estén la present acta, que jo, el
secretari accidental, certific.
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